Jules voelt
zich thuis
weer veilig

Voor jongeren en gezinnen
met ernstige problemen

Neem vandaag nog contact met ons op,
dan helpen wij u verder.

Postbus 7

t 088 7656 216

klantburo@deviersprong.nl

4660 AA Halsteren

f 088 7656 220

www.deviersprong.nl

De Viersprong is er voor kinderen en jongeren met ernstige
problemen in persoonlijkheid, gedrag en/of gezin of die een
hoog risico lopen op ernstige problemen.

De Viersprong is er voor:
•
•
•
•
•
•
•

De Viersprong biedt oplossingen

Jongeren met ernstig antisociaal gedrag.
Jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Jongeren met forse borderlineproblemen.
Jongeren met complexe afhankelijke en ontwijkende problemen.
Ernstige kindermishandeling en verwaarlozing in gezinnen.
Kinderen betrokken in een vechtscheiding
Jongeren en hun gezinnen die vastlopen maar niet weten
hoe dit aan te pakken.

Doelgroep

Naomi gaat
weer met
plezier naar
school

Iemands levensloop kan verstoord raken door extreme
omstandigheden in samenhang met individuele
kwetsbaarheid. De Viersprong helpt mensen en hun naasten
om ernstige verstoringen in hun ontwikkeling te voorkómen
of duurzaam te verhelpen.

Beschikbaar in
zorgcentrum

Landelijk of
regionaal ingekocht*

Jonge kinderen met een verhoogd risico op
hechtingsproblematiek.

MBT-Parents (kinderen 0-4 jaar)
MBT-Kids (kinderen 5-12 jaar)

Bergen op Zoom

LTA

Emotioneel instabiele jongeren met ernstige
problemen met zichzelf en in de omgang met
anderen. De problemen hangen samen met
een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Mentalization Based Treatment (MBT)
MBT-early (jongeren 12-18 jaar),
MBT-A Bergen op Zoom (14-18 jaar)
MBT-A Den Bosch, Rotterdam en
Amsterdam (16-18 jaar)

Amsterdam
Bergen op Zoom
Den Bosch
Rotterdam

LTA

Angstige en kwetsbare jongeren met ernstige somberheid die vastlopen op school, in
het gezin en in contacten met de wereld om
hen heen.

Schematherapie (ST-a)

Halsteren (klinisch)
Amsterdam (ambulant)

LTA

GEDRAG & GEZIN
LEVENSLOOP PERSPECTIEF

Preventie

Levensloop positief beïnvloeden

Oplossingen*

PERSOONLIJKHEID & GEZIN

Al deze jongeren hebben problemen op het gebied van school en/of werk, in sociale
relaties en in de gezinnen. Ook kan sprake zijn van suïcidaliteit, zelfbeschadiging,
gebruik van drugs en alcohol, contact met loverboys en het plegen van delicten.
Eerdere hulpverlening heeft onvoldoende geholpen. Bovendien is er vaak nog te
weinig aansluiting gezocht bij de omgeving (het systeem) van het kind.

Waarom de Viersprong?

Curatie

Care

Systeembeïnvloeding
Jeugdhulp

Jongeren met gedragsproblemen en hun
gezinnen, waar sprake is van ernstige
veiligheidsproblemen. Agressie, (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag en delicten.

Multi Systeem Therapie (MST)
MST voor jongeren (12-17,5 jaar) met
seksueel grensoverschrijdend gedrag
(MST Problem Sexual Behavior)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum
Amsterdam,
Rotterdam, Den Bosch
Bergen op Zoom

MST: regionaal
MST-PSB: LTA

Door intensief ambulant systemische
behandelingen in te zetten kan een eventuele
uithuisplaatsing vaak voorkomen (MST)
of sterk verkort worden (ThuisBest).

Functional Family Therapy (FFT)
voor jongeren (12-17,5 jaar)

Rotterdam, Bergen op
Zoom, Breda, Den Bosch

FFT: Regionaal

ThuisBest (bij machtiging gesloten
jeugdzorg) voor jongeren (12-17,5 jaar)

Thuis in het gezin + bij
Almata in Ossendrecht

Regionaal

Multi Systeem Therapie voor
jongeren (12-17,5 jaar) met een licht
verstandelijke beperking
(MST Intellectual Disability)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum
Amsterdam en
Rotterdam

LTA

Multi Systeem Therapie voor
jongeren (12-17,5 jaar) met verhoogd
drugs- of alcoholgebruik
(MST Substance Abuse)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum
Bergen op Zoom

Regionaal

MST Child Abuse & Neglect (MST CAN)

Thuis in het gezin.
Vanuit zorgcentrum
Amsterdam, Rotterdam,
Den Bosch

LTA

Bergen op Zoom,
Den Bosch

Regionaal

Om ernstige problemen die ontstaan zijn duurzaam te
verhelpen, biedt de Viersprong hoogspecialistische ggz
behandelingen. Het uiteindelijke doel is dat de jongeren hun
leven weer op een positieve manier kunnen voortzetten, met
alle belangrijke anderen eromheen, in de eigen omgeving.
We ontwikkelen innovatieve behandelingen, die kortdurend
en effectief zijn en aansluiten op de vraag van jongeren
en hun gezinnen. Behandeling vindt het liefst in de eigen
omgeving plaats, en waar nodig op een van onze locaties.

Hoe doen we dat?
Alleen het beste resultaat telt
De Viersprong biedt kortdurende behandelingen aan die werken en hun effect
behouden op de langere termijn. Onze resultaten meten we voortdurend bij de
cliënt, in het gezin en bij degenen die bij hen betrokken zijn.

Daan geniet
nu van gezonde
spanning

De Viersprong is actief in partnerships

Niet overnemen maar versterken
De Viersprong werkt intensief samen met de jongere en het gezin. Alles in
de behandeling is er op gericht dat zij zo snel mogelijk de draad weer zelf op
kunnen pakken. We vragen een grote inzet van de cliënt en hun naasten, die zelf
regisseur zijn van hun behandeling. Verbetering ontstaat door het eigen denken
en handelen ingrijpend te veranderen en gewoontes te doorbreken. Dat is niet
altijd makkelijk, maar met de hulp van onze behandelaars zal het uiteindelijk
lukken het heft weer in eigen handen te nemen.
Alternatief voor dure behandelingen
De behandelingen van de Viersprong voor kinderen en jongeren zijn een
doelmatig alternatief voor dure, intramurale zorg.

GEZIN
Gezinnen waarin ernstige kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

Ouders en kinderen betrokken in een
vechtscheiding.

Kinderen Uit de Knel (KUK)

ONDERZOEK EN OVERIGE BEHANDELINGEN
Jongeren met complexe problemen, bij wie
diagnostiek geen uniform beeld geeft.

Therapeutisch Psychologisch
Onderzoek (TPO)

Rotterdam,
Bergen op Zoom
en Den Bosch

LTA

Kinderen en jongeren met problematiek
die sterk lijkt op die van onze doelgroepen
(zie hierboven) persoonlijkheid & gezin,
gedrag & gezin en gezin.

Flexibel Interventie Team

Den Bosch,
Bergen op Zoom
en Rotterdam

Regionaal

* Uitgebreide informatie te vinden in folders en op www.deviersprong.nl

Partners

Wat is het

Beschikbaar in regio

Landelijk of
regionaal ingekocht*

Zorgcombinatie Crossroads
(www.zorgcombinatiecrossroads.nl)

Crossroads West-Brabant West
is een samenwerkingsverband van de partijen Amarant groep, GGz Breburg, Praktijk
Memo, Via Almata (voorheen Almata),
Sterk Huis en de Viersprong.

Regio West-Brabant West

Regionaal

Matched Care Zeeland ( www.mcz.care)

Matched Care Zeeland
is een samenwerkingsverband
van de partijen Koraal, Zeeuwse Gronden,
Timon, Sterk Huis en praktijk Memo.
Onderaannemers zijn Kiek!, Driestroom,
Formaat, Agathos, GGz Breburg en Vraagkracht.

Zeeland

Regionaal

Buitengewoon Haaglanden
(www.buitengewoonhaaglanden.nl)

Matched Care Zeeland
is een samenwerkingsverband van de
partijen Timon, ’s Heerenloo,
impegno, De Viersprong, Humanitas DMH, City Kids en Yes we can clinics.

Haaglanden

Regionaal

De Viersprong is actief in vroegsignalering en preventie
Website/digitale ondersteuning

Wat is het

Beschikbaar in regio

kids@risk (www.kidsatrisk.nl)

Kids@risk is een website om
jongeren die problemen ervaren of sterker in hun schoenen willen staan in een
vroeg stadium te
helpen. We bieden op de website www.
kidsatrisk.nl informatie voor jongeren,
ouders, docenten en verwijzers. Ook
bieden we een zelftest aan.

Regio West-Brabant West,
de website is toegankelijk
voor iedereen in
Nederland

Onze behandelingen worden vergoed door de gemeente
Landelijk

Regionaal

Landelijk ingekochte behandelingen
door de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) zijn mogelijk voor cliënten uit
heel Nederland.

De regionaal gecontracteerde
behandelingen zijn beschikbaar voor
jongeren en gezinnen die u kunt vinden op
de Viersprong website:
www.deviersprong.nl/regio.
Staat uw regio niet op de Viersprong
website genoemd?
Neem dan contact met ons op en wij kijken
wat er mogelijk is in uw gemeente.

